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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 

1. O Grupo APAX congratula a ANACOM pelo lançamento da presen-

te consulta pública, que reputa de fundamental importância para 

a criação de condições de funcionamento do mercado das comu-

nicações eletrónicas de elevada qualidade.  

 

2. Assinalam-se como aspetos positivos do Sentido Provável de 

Decisão (“SPD”) a redução de preços prevista para os circuitos 

CAM e inter-ilhas na Oferta de Referência de Circuitos Alugados 

(“ORCA”) e na Oferta de Referência de Circuitos Ethernet (“OR-

CE”), reduções estas que se revelam imprescindíveis à criação de 

condições de competitividade nos mercados nas regiões autóno-

mas.  

 

3. Sem prejuízo do que seguidamente se dirá quanto ao âmbito 

geográfico do mercado, considera-se adequada a manutenção da 

ORCA nos baixos débitos e da ORCE, embora, por razões que me-

lhor se exporão adiante, devessem abranger todo o território 

nacional no acesso, em vez de se limitarem às ditas Áreas NC. 

 

4. É igualmente adequada a criação de uma nova oferta (eventual-

mente integrada na ORCE) de acesso Ethernet de nível 2 de alta 

qualidade suportada em fibra ótica do operador MEO, com agre-

gação local ou regional, embora, uma vez mais, devesse abranger 

todo o território nacional e não apenas as áreas NC. 

 

5. Também no que respeita ao acesso e coinstalação nas estações 

de cabos submarinos da MEO, considera-se a obrigação de acesso 

e coinstalação nas estações de cabos submarinos da MEO (Se-

simbra e Carcavelos) para operadores membros dos consórcios 

dos cabos submarinos ou seus agentes como uma medida benéfi-

ca para o funcionamento do mercado 

 

6. Cabe todavia salientar que é com grande preocupação que a 

APAX assiste à proposta da ANACOM de instituir uma segmenta-

ção geográfica do mercado grossista do acesso de elevada 

qualidade em Áreas C e Áreas NC. 

 

7. Na opinião da APAX, tal opção regulatória é tecnicamente incor-

reta por não traduzir de forma realista o funcionamento do 

mercado no retalho onde uma parte significativa da procura ne-
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cessita normalmente de serviços (à medida) mais avançados e 

fiáveis para ligar as suas unidades de negócios e múltiplos locais 

e permitir a comunicação interna entre os mesmos sem interrup-

ção e os adquire a um único fornecedor.  

 

8. Na verdade, ainda que uma delimitação geográfica infranacional 

possa, em teoria e em abstrato, ser defensável no mercado do 

grande consumo, onde os clientes são de natureza residencial e 

adquirem o serviço para um único local, no mercado das comuni-

cações eletrónicas de elevada qualidade não faz qualquer sentido 

uma delimitação infranacional do mercado. 

  

9. A qualificação de determinadas áreas geográficas como concor-

renciais (áreas C) resultará na inexistência de acesso regulado 

em fibra ótica a nível nacional e impedirá os operadores sem co-

bertura nacional de fibra de concorrer em pé de igualdade, dado 

não terem acesso a ofertas grossistas reguladas de fibra ótica 

nas áreas ditas C. Assim, para poderem disputar o mercado terão 

que lançar mão de ofertas suportadas em múltiplos meios, com 

dificuldades operacionais e tempos de implementação muito dife-

renciados, e/ou com custos muito elevados, resultando em 

propostas complicadas, não eficientes ou mesmo economicamen-

te inviáveis e menos competitivas. 

 

10. É pois patente que caso a proposta do SPD venha a consolidar-se, 

os operadores alternativos permanecerão confrontados com uma 

séria desvantagem competitiva, encontrando-se obrigados a 

construir soluções em que cada site tem de ser analisado indivi-

dualmente, resultando em propostas complicadas e não 

eficientes. Trata-se de uma solução que naturalmente põe tam-

bém em causa a existência de uma escada de investimento com 

produtos grossistas adequados. 

 

11. Sem prejuízo do que fica dito quanto ao claro âmbito nacional do 

mercado geográfico, cabe ainda sublinhar que o critério multidi-

mensional concebido pela ANACOM para segmentar 

geograficamente o mercado, ao descartar a existência de poder 

de mercado substancial nas freguesias onde a quota de mercado 

do operador MEO é inferior a 50% é contrário à jurisprudência 

europeia respeitante ao conceito de posição dominante, onde 

abundam casos de entidades consideradas dominantes com quo-

tas abaixo de tal limiar. Em concreto, a ANACOM não ponderou 

minimamente as quotas dos operadores rivais nos mesmos mer-
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cados nem as flutuações de quota ao longo do tempo, o que de-

terminaria necessariamente a conclusão de considerar como 

áreas NC um número bastante mais alargado de freguesias. 

 

12. Considera, nesta medida, o Grupo APAX ser extremamente im-

portante que a ANACOM repense devidamente as consequências 

do modelo regulatório que se prepara para implantar no mercado 

4, dado que este afasta, seriamente, a possibilidade da existência 

de um level playing field em Portugal. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

A. A APAX Partners France  

 

Em 15 de setembro de 2015, a Altice anunciou o acordo de alienação das suas 

operadoras portuguesas, ONITELECOM - Infocomunicações, S.A. (“ONI”) e 

Cabovisão - Televisão por Cabo, S.A. (“Cabovisão”) celebrado com o fundo de 

investimento APAX France (“APAX”). A aquisição do controlo exclusivo destas 

empresas pela Cabolink, sociedade controlada pela APAX France, foi aprovada em 

27 de novembro de 2015 pela Autoridade da Concorrência (“AdC”). 

 

A APAX é uma empresa líder de private equity, especializada em financiamentos a 

empresas europeias, que operam e investem globalmente. 

 

Com mais de 40 anos de experiência, a APAX providencia financiamentos de longo-

prazo para criar e fortalecer empresas a nível mundial.  

 

Os fundos geridos e aconselhados pela APAX são investidos em empresas 

inovadoras de média dimensão e em rápido crescimento em quatro setores de 

especialização:  

 

 Tecnologia – Meios de Comunicação – Telecomunicações (“TMT”);  

 Comercial & Bens de Consumo1; 

 Cuidados de Saúde2; e  

 Serviços Empresariais & Financeiros3. 

 

Os investimentos da APAX no setor das TMT ocorreram principalmente através das 

seguintes empresas: 

  

 Altran: uma empresa global líder em inovação e em alta tecnologia e 

consultoria em engenharia high-tech (França);  

 Gfi Informatique: a empresa líder em serviços de valor acrescentado e 

software no mercado francês (França);  

 Info pro digital: empresa líder na prestação de serviços informáticos 

profissionais (bases de dados, sítios eletrónicos (websites), exposições 

comerciais & publicações) (França);  

 Melita: a empresa líder em telecomunicações convergidas em Malta (Malta); 

e 

                                                 
1 ALAIN AFFLELOU, Europe Snacks, Groupe Royer e THOM Europe. 
2 Amplitude Surgical, Capio e Unilabs. 
3 Groupe INSEEC, SK FireSafety e TEXA. 
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 Vocalcom: uma empresa que providencia soluções tecnológicas e software 

para contacto de clientes e call centres (França). 

 

No que respeita às participadas em Portugal, a Cabovisão é uma empresa que 

oferece serviços de televisão, de Internet de alta velocidade e de rede de telefone 

fixo através da sua rede híbrida de cabo coaxial e fibra ótica.  

 

A Cabovisão foi pioneira no lançamento de inúmeros serviços e tecnologias 

inovadoras no país, nomeadamente, na oferta de serviços em pacote (“bundles”), 

logo em 1999, na oferta de serviços de Internet em banda larga com velocidades 

até aos 30Mbits/s, e na oferta de determinados canais de televisão como a Fox, 

AXN e MGM e os canais em HD. A Cabovisão tem uma maior implementação e 

presta os seus serviços sobretudo nos centros urbanos do litoral, bem como em 

cidades do interior, sendo assinalável a presença que regista em Aveiro, Viseu, 

Covilhã, Guarda, Castelo Branco, Caldas da Rainha, Portalegre, Évora, Beja e 

Setúbal. 

 

A Cabovisão dispõe, nas regiões onde opera, de rede própria totalmente digital e 

bidirecional, tendo sido construída pela própria mediante um esforço de 

investimento que totalizou cerca de [IIC]      [FIC] milhões de euros (desde 1995 a 

2013), e que permite a total redundância na prestação de serviços de 

comunicações eletrónicas e de televisão aos consumidores, garantindo que a 

transmissão seja efetuada pelo trajeto mais rápido e de melhor qualidade em cada 

momento. 

 

Presentemente, a Cabovisão conta com um total de [IIC]   [FIC] colaboradores 

diretos e cerca de [IIC]   [FIC] indiretos ou em outsourcing. 

 

A Oni, por seu turno, presta um conjunto de serviços a clientes não residenciais: (i) 

serviços de telecomunicações (serviços de voz, dados e Internet); (ii) serviços de 

tecnologias de informação (“TI”) (serviços de computação em nuvem, centro de 

dados e segurança); (iii) serviços complementares, que incluem serviços de 

comunicações convergentes e serviços de TI suportados por um vasto leque de 

managed services; e (iv) serviços de estabelecimento, gestão e exploração de 

infraestruturas e sistemas de telecomunicações.  

 

A ONI investiu nos últimos 10 anos cerca de [IIC]   [FIC] milhões de euros em 

redes e serviços de comunicações eletrónicas, dos quais mais de [IIC]   [FIC] 

milhões em infraestruturas de fibra ótica. A sua rede conta com mais de [IIC]   

[FIC] km de cabos de fibra ótica própria e alugada e mais de [IIC]    [FIC] pontos 

de presença, dos quais [IIC]   [FIC] coinstalados em centrais locais da MEO, a 

maioria destes ligados por fibra ótica própria à sua rede core. 
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A Oni caraterizou-se sempre por fornecer aos seus clientes ofertas tecnologicamen-

te avançadas e à medida das suas necessidades específicas. 

 

Atualmente a Oni conta com [IIC]         [FIC] colaboradores diretos e [IIC]    [FIC] 

colaboradores externos. 

 

Ambas as empresas alargaram já as suas ofertas também à plataforma móvel, por 

via de acordos de Mobile Virtual Network Operator (“MVNO”) celebrados, em janeiro 

de 2016, com a MEO. 

 

O acesso às atuais ofertas grossistas da MEO, abrangidas pela análise do Mercado 

4, tem sido fundamental para as participadas da APAX, em especial para a Oni, já 

que se foca no mercado empresarial.  

 

A estratégia do Grupo APAX para as suas participadas em Portugal envolve a 

realização de significativos investimentos em infraestruturas de nova geração, no 

pressuposto de que se materializam as condições regulatórias para que estes 

possam ter lugar de forma sustentável. 

 

Assim, foram já lançadas comercialmente, em abril de 2016, a oferta móvel 

empresarial da Oni e a oferta móvel residencial da Cabovisão. [IIC]       

 

 

 

   [FIC]  

 

B. A última análise de mercado e a regulação existente 

 

Deliberação da ANACOM de 2010 

 

A Deliberação do Conselho de Administração da ANACOM de 28.9.2010 relativa à 

definição dos mercados do produto e geográficos, avaliações de poder de mercado 

significativo (“PMS”) e imposição, manutenção, alteração ou supressão de 

obrigações regulamentares nos mercados retalhistas e nos mercados grossistas dos 

segmentos terminais (Mercado 6) e dos segmentos de trânsito de circuitos 

alugados4 concluiu que: 

 

(i) O mercado dos segmentos terminais de linhas alugadas tinha âmbito 

nacional; e que  

                                                 
4 Mercado 14 da Recomendação sobre mercados relevantes de 2003. 
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(ii) No mercado dos segmentos de trânsito existiam condições concorrenciais 

diversas em diferentes áreas geográficas, pelo que se procedeu a uma 

segmentação em dois mercados geográficos distintos: 

 

a. Mercado dos segmentos de trânsito nas Rotas C; e 

b. Mercado dos segmentos de trânsito nas Rotas NC. 

 

Nestes termos, considerou a ANACOM que, tendo por referência os mercados 

relevantes supra identificados, o então Grupo PT (agora MEO) detinha PMS no 

mercado grossista de segmentos terminais, de âmbito nacional, e no mercado 

grossista de segmentos de trânsito nas Rotas NC (incluindo circuitos CAM, inter-

ilhas e circuitos de backhaul), impondo-lhe um conjunto de obrigações ex ante de 

acesso, transparência, não discriminação, separação de contas, controlo de preços 

e controlo financeiro. 

 

A ANACOM concluiu que as obrigações impostas a nível grossista, no mercado 

nacional dos segmentos terminais e no mercado dos segmentos de trânsito nas 

Rotas NC, eram necessárias para continuar a promover a concorrência nos 

mercados retalhistas de circuitos alugados, uma vez que essa concorrência era 

sobretudo suportada na oferta regulada de circuitos alugados grossistas da MEO.  

 

O mercado de segmentos de trânsito nas Rotas C foi considerado concorrencial, 

tendo ficado, por esse motivo, o Grupo PT desonerado de qualquer obrigação 

regulatória nesse mercado, e as obrigações até aí impostas à MEO eliminadas, após 

um período transitório de 6 meses. 

 

Ainda na análise de mercados de 2010, o mercado retalhista de circuitos alugados 

não foi considerado um mercado suscetível de regulação ex ante, tendo-se 

entendido que a regulação nos mercados grossistas de circuitos alugados seria 

suficiente para assegurar uma oferta concorrencial ao nível do retalho.  

 

Releva-se nesta decisão a imposição ao Grupo PT de fornecer acesso a circuitos 

alugados grossistas suportados em tecnologia Ethernet e a possibilidade, mediante 

decisão específica, de prever o acesso e coinstalação nas estações de cabos 

submarinos do Grupo PT. 

 

A primeira versão da ORCE foi publicada em 6 de dezembro de 2010, tendo-se 

constituído, apesar das suas limitações iniciais, como uma oferta fundamental para 

os operadores alternativos. 

 

Atualmente, e em conformidade com as obrigações impostas pela ANACOM em 

2010 e 2012, a MEO disponibiliza a ORCA e a ORCE, onde se estabelecem as 
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caraterísticas e condições associadas ao fornecimento dos circuitos alugados 

grossistas, respetivamente tradicionais e Ethernet, por parte daquela entidade.  

 

Nas restantes rotas, a MEO mantém uma oferta comercial de circuitos alugados 

grossistas.   

  

C. As evoluções ocorridas no mercado desde a última revisão dos 

mercados relevantes  

 

Entre as págs. 13 e 18 do SPD agora em consulta pública, a ANACOM assinala as 

principais evoluções ocorridas no mercado desde a análise de mercados de 2010. 

 

Cabe destacar, a este propósito, a crescente utilização das ofertas de acessos e 

circuitos Ethernet e a expansão das redes de fibra ótica próprias dos principais 

operadores de redes concorrentes da MEO, tanto ao nível das redes de transportes 

(rotas) como das redes de acesso.  

 

Outras alterações no mercado nacional incluem:  

 

 O forte (e sustentado) investimento ao nível das redes de acesso de alta 

velocidade, tanto em redes híbridas de distribuição por cabo como em 

redes de fibra ótica; 

 

 A instalação das redes de comunicações eletrónicas de alta 

velocidade em zonas rurais (designadas por RNG Rurais), pela DSTe-

lecom e pela Fibrogal, em regime de cofinanciamento público; 

 

 A expansão da banda larga móvel; 

 

 A diminuição do número de acessos suportados nas ofertas grossistas 

de acesso da MEO (ORALL e Rede ADSL PT) e também na ORCA;  

 

 Celebração, no final de 2010, de um acordo entre a Optimus e a 

Vodafone, para partilha de infraestrutura de NRA;  

 

 Celebração, em julho de 2014, de um acordo de aquisição de 

direitos de uso exclusivo da rede PON entre a MEO e a Vodafone;  

 

 Em 2013, a operadora da plataforma móvel Optimus e a operadora da 

plataforma cabo, ZON, anunciaram um projeto de fusão das suas ope-

rações; 
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 Em 26.8.2013, a AdC adotou uma decisão de não oposição à operação 

de concentração Kento* Unitel* Sonaecom/ ZON* Optimus, acompa-

nhada da imposição de condições e obrigações. Os compromissos 

assumidos pelas notificantes visaram essencialmente, garantir que a 

Vodafone continuava a ter acesso à RNG da Optimus (e.g. prorrogação 

do prazo do “Contrato de prestação recíproca de serviços”, incluindo to-

dos os seus aditamentos, celebrado entre a Optimus e a Vodafone 

Portugal, e regime de responsabilidade por resolução do Contrato Opti-

mus/Vodafone Portugal), nada se prevendo quanto ao acesso dos 

restantes operadores alternativos a estas infraestruturas; 

 

 Em 22.1.2015, a Assembleia Geral de Acionistas da Portugal Telecom, 

SGPS, S.A. deliberou aprovar a venda da totalidade do capital social da 

PT Portugal, SGPS, S.A. (“PT Portugal”), pela Oi, S.A. (“Oi”) à Altice, nos 

termos solicitados pela Oi; 

 

 O projeto de concentração pelo qual a Altice adquiriu o controlo dos 

ativos portugueses da PT Portugal, mediante aquisição de ações, foi no-

tificado à Comissão Europeia, a 25 de fevereiro de 2015, nos termos do 

artigo 4.º do Regulamento das Concentrações, tendo esta autorizado a 

proposta de aquisição do operador PT Portugal pela Altice, mediante a 

aceitação do compromisso de desinvestimento da Altice nas suas filiais 

portuguesas, ONI e Cabovisão; 

 

 Acordo de venda da ONI e Cabovisão à APAX, anunciado em 15 de 

setembro de 2015, e, como supra referido, decisão de não oposição da 

AdC em 27 de novembro de 2015. 

 

Decisão da ANACOM de 2012 

 

Por Decisão de 14.06.2012, a ANACOM impôs alterações às ofertas ORCA e ORCE.   

 

Para além da melhoria de vários aspetos das ofertas, a ANACOM impôs ao Grupo PT 

a obrigação de facultar o acesso e coinstalação nas suas ECS. Lamentavelmente, o 

Grupo PT não acolheu esta decisão, não integrando na ORCA nem na ORCE a 

possibilidade de as beneficiárias se coinstalarem nessas estações, o que representa 

uma dificuldade operacional inultrapassável para os operadores alternativos. 

 

Sentido Provável de Decisão de 2014 

 

Em 19.12.2014, a ANACOM publicou um SPD relativo aos circuitos alugados 

grossistas, onde teve em consideração a Recomendação sobre mercados relevantes 

de 2007, e restringiu a análise ao mercado dos circuitos alugados (tradicionais e 
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Ethernet). Previu ainda, em fase posterior, analisar autonomamente os serviços de 

acesso de elevada qualidade. 

 

Contudo, face às alterações introduzidas pela revisão da Recomendação de 2014 

relativas à definição e abrangência do “tradicional” mercado de circuitos alugados, 

com o conceito de acesso grossista de elevada qualidade num local fixo, à evolução 

do mercado em 2014 e 2015 e também atendendo aos comentários recebidos em 

fase de consulta pública e de audiência prévia ao SPD, a ANACOM reconheceu a 

necessidade de se analisarem todas as componentes (retalhistas) conexas do novo 

Mercado 4, bem como o seu potencial impacto nos próprios mercados grossistas.  

 
Relativamente às obrigações respeitantes aos circuitos CAM e entre as várias ilhas 

de cada uma das Regiões Autónomas (“circuitos inter-ilhas”), suportados em cabos 

submarinos da propriedade da MEO, e mais especificamente no que diz respeito aos 

preços dos circuitos Ethernet, a ANACOM entendeu adotar, a 23.07.2015, medidas 

de caráter provisório e urgente, com plenos efeitos até à conclusão da presente 

análise de mercado. 

 

Em julho de 2015, a ANACOM enviou um questionário aos operadores ativos nos 

mercados ora em análise (“Questionário de 2015”), onde solicitou informação sobre 

os acessos retalhistas e grossistas no mercado de acesso de elevada qualidade num 

local fixo. 

 

D. O contexto regulatório europeu e nacional  

 

Como é sabido, o processo de análise de mercados e de imposição de obrigações 

deve ter na melhor linha de conta as posições da Comissão Europeia e do BEREC 

sobre esta matéria.  

 

Além das linhas de orientação sobre definição de mercados relevantes suscetíveis 

de aplicação de obrigações ex ante, assumem particular relevo no contexto da 

presente análise a posição comum do ERG “Revised ERG Common Position on the 

approach to appropriate remedies in the ECNS regulatory Framework” e a “BEREC 

Common Position on the Best Practice in Remedies Imposed as a Consequence of a 

Position of Significant Market Power in the Relevant Markets for Wholesale leased 

lines”. 

 

A Recomendação sobre Não Discriminação e a Recomendação sobre Acesso 

Regulado a Redes de Nova Geração poderão ter aplicação casuística na análise do 

mercado 4.  
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De acordo com a Comissão Europeia5, a aplicabilidade destas recomendações ao 

mercado 4 dependerá, essencialmente, dos padrões de substituição no mercado 4 

identificado em cada área geográfica e, no caso específico da Recomendação sobre 

Não Discriminação, dependerá também da dinâmica competitiva subjacente à 

Recomendação. 

 

A Recomendação da CE sobre os Mercados Relevantes 

 

Em 9.10.2014, foi publicada a nova Recomendação da Comissão6 relativa aos 

mercados relevantes de produtos e serviços no setor das comunicações eletrónicas 

suscetíveis de regulamentação ex ante (“Recomendação 2014”). 

 

Nos termos da Recomendação 2014 e face à Recomendação anterior, de 2007, o 

Mercado 6, designado de mercado de fornecimento grossista de segmentos 

terminais de linhas alugadas, foi redefinido (e renumerado) de mercado de acesso 

grossista de elevada qualidade num local fixo (Mercado 4). 

 

O Mercado 4 inclui os inputs necessários para fornecer, no retalho, acessos de 

elevada qualidade a clientes empresariais, como, por exemplo, circuitos alugados 

ou outros produtos de acesso grossista, tipicamente assimétricos (e eventualmente 

com baixos níveis de contenção), oferecidos por um operador detentor de rede de 

cobre ou infraestruturas híbridas (como a rede de cabo), que satisfaçam 

determinadas caraterísticas de qualidade.  

 

 

II. COMENTÁRIOS GERAIS 

 

O Grupo APAX gostaria de começar por saudar a ANACOM pela promoção da 

presente consulta pública, que reputa como um passo de extrema importância para 

a definição das condições em que o mercado funcionará, e para a sua 

competitividade em geral.  

 

Com a presente análise de mercado a ANACOM tem a oportunidade de ajustar a 

regulação à evolução do mercado, garantindo que existe um level playing field, e 

que são concedidos aos operadores, designadamente às participadas da APAX, os 

incentivos necessários para realizarem investimentos no mercado de forma 

sustentada e previsível.  

 

                                                 
5 Nota Explicativa que acompanha a Recomendação sobre mercados relevantes de 9.10.2014, 

Explanatory Note accompanying the Commission Recommendation on relevant product and service 

markets within the electronic communications sector,  SWD(2014) 298, de 9.10.2014. 
6 Recomendação da Comissão 2014/710/UE, de 9 de outubro de 2014, JO L 295, de 11.10.2014. 
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Quanto ao teor do SPD, e de forma genérica, a APAX congratula-se com o 

reconhecimento, por parte da ANACOM, da crucial importância de que se reveste o 

acesso a determinadas ofertas grossistas do grupo MEO para os operadores 

alternativos.  

 

Assim, a manutenção das ofertas de referência ORCA nos baixos débitos nas áreas 

NC e ORCE nas áreas NC, na medida em que é essencial para o funcionamento do 

mercado, é de saudar.  

 

Também a introdução, nos mercados de acesso de elevada qualidade nas Áreas NC, 

da imposição da obrigação de uma nova oferta Ethernet (de nível 2) para acessos 

com contenção reduzida (e débitos simétricos ou assimétricos) e para acessos sem 

contenção e com débito assimétrico, i.e., oferta de acesso Ethernet de alta 

qualidade suportada em fibra ótica, é uma medida positiva para a promoção de 

concorrência no mercado. 

 

Outro ponto a destacar no SPD são as reduções adicionais de preços nos circuitos 

CAM e Inter-Ilhas, uma vez que a ORCE deverá rever em baixa os preços dos 

circuitos Ethernet CAM e inter-ilhas não securizados e dos circuitos para acesso a 

cabos submarinos internacionais, e os preços dos circuitos CAM até 2 Mbps na 

ORCA deverão ter uma redução de pelo menos 66%. 

 

Todavia, e não obstante os aspetos positivos supra assinalados, é com grande 

preocupação que a APAX constata que a ANACOM se propõe levar a cabo uma 

segmentação geográfica do mercado em Áreas C e Áreas NC, dado que, 

manifestamente, tal segmentação não reflete o funcionamento do mercado no 

retalho, onde a procura é reconhecidamente nacional e as empresas, que têm 

múltiplas localizações, procuram um único fornecedor para todo o território 

nacional. 

 

A ANACOM propõe-se consagrar uma solução de ausência de acesso regulado a 

nível nacional o que privará os operadores alternativos, sem cobertura nacional, do 

acesso a ofertas grossistas comerciais de fibra ótica nas áreas C. Ficarão, por isso, 

numa situação de profunda desvantagem competitiva, dado que terão que lançar 

mão de ofertas suportadas em múltiplos meios, com dificuldades operacionais e 

tempos de implementação muito diferenciados, e/ou com custos muito elevados, 

resultando em propostas complicadas, não eficientes ou mesmo economicamente 

inviáveis e menos competitivas. 

 

Esta proposta regulatória é surpreendente porquanto é a própria ANACOM que 

reconhece tal situação de desvantagem competitiva, como melhor se verá adiante.  
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Nestes termos, a APAX tem a expectativa de que os comentários apresentados ao 

presente SPD possam levar a ANACOM a reequacionar os termos da regulação 

prevista para estes mercados, algo que se reputa de extrema importância. 

 

 

III. COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS AO SPD 

 

MERCADO RETALHISTA DE ACESSO DE ELEVADA QUALIDADE  

 

A.1 Mercado de produto de acesso de elevada qualidade 

 

Em linha com as anteriores análises de mercado de circuitos alugados, a ANACOM 

considera que o mercado de acesso de elevada qualidade deve integrar todos os 

acessos que, de um modo neutral relativamente à rede, tecnologia ou 

infraestrutura utilizada no suporte desses serviços, contenham os elementos 

essenciais na procura e na oferta dos mesmos:  

 

a. Débito dedicado (sem contenção) ou com muito reduzida contenção e 

transparente; e  

 

b. Qualidade de serviço (QoS) garantida (incluindo disponibilidade, su-

porte, tempos de reparação reduzidos, etc.).  

 

De acordo com o SPD, e no que se refere à substituibilidade do lado da procura, 

existirão diferenças assinaláveis na procura de serviços de acesso por parte de 

diferentes clientes finais, distinguindo-se claramente a procura por serviços de 

grande consumo da procura por serviços especializados e de elevada qualidade, 

independentemente da tecnologia fixa. 

 

Também de acordo com o SPD, ainda que muitos clientes empresariais possam 

procurar serviços padronizados - principalmente as micro e as pequenas empresas 

-, os clientes empresariais de maior dimensão necessitam, normalmente, de 

serviços customizados (à medida) mais avançados e fiáveis para ligar as suas 

unidades de negócios e (múltiplos) locais de forma a permitir a comunicação 

interna entre os mesmos sem interrupção. Tipicamente, um produto retalhista de 

banda larga de grande consumo padronizado não cumpre estas exigências. 

Adicionalmente, os clientes típicos que exigem produtos de elevada qualidade, 

como grandes empresas com múltiplos locais, preferem adquirir os diferentes 

serviços a partir de um único fornecedor. 

 

De facto, os serviços que as empresas normalmente procuram são ligações de 

banda larga à Internet de elevada qualidade com contenção limitada, telefonia IP, 

centros de dados e backup, suporte adicional, elevada disponibilidade e tempos de 
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reparação reduzidos e, no caso de empresas com múltiplas instalações, ligações de 

dados dedicadas e com reduzida (ou mesmo sem) contenção entre os diversos 

locais a ligar a nível nacional. Muitos clientes empresariais também exigem um 

serviço de valor acrescentado, por exemplo, de redes privadas virtuais. 

 

Nesse sentido, e em linha com o que havia já sido a posição assumida na análise 

dos mercados 3a e 3b, são definidos dois mercados de acesso em banda larga 

distintos:  

 

a) Mercado retalhista de acesso em banda larga de grande consumo; e 

b) Mercado retalhista de acesso de elevada qualidade.  

  

Apesar da existência de algumas particularidades diferenciadoras entre o segmento 

de grandes empresas e o de PME, a ANACOM entende que o mercado de acesso de 

elevada qualidade inclui qualquer tipo de cliente empresarial, independentemente 

da sua dimensão. 

 

Considera, ainda, o SPD, e em linha com a posição da Comissão constante da 

Recomendação sobre mercados relevantes de 2014, que não se justifica segmentar 

o mercado de produto em função da simetria do débito e/ou da contenção (desde 

que reduzida).  

 

A ANACOM sublinha ainda que não existe qualquer distinção em termos de 

tecnologias de transporte utilizadas pelos operadores, sendo a Ethernet a 

tecnologia mais utilizada atualmente. 

 

Por outro lado, tendo em conta as evidências do lado da oferta, uma vez que os 

acessos com débito igual ou inferior a 24 Mbps (baixo débito) são maioritariamente 

suportados na OLL, e os acessos com débitos superiores a 24 Mbps (alto débito) 

são, praticamente na sua totalidade, suportados em fibra, a ANACOM conclui pela 

segmentação do mercado de produto segundo o binómio infraestrutura/débito 

(baixo e alto).  

 

Nestes termos, o SPD define o mercado retalhista de produto incluindo todos os 

acessos de elevada qualidade, i.e., com QoS assegurada, independentemente da 

simetria e da contenção (desde que reduzida), bem como da tecnologia, diferindo 

no tocante ao débito (e infraestrutura de suporte), o que justifica a definição de 

dois mercados de produto distintos:  

 

 Mercado retalhista de acesso de elevada qualidade em local fixo de baixo 

débito (≤ 24 Mbps), independente da tecnologia, simetria e contenção (até 

1:20) – Mercado retalhista de acesso de elevada qualidade de baixo débito; 

e 
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 Mercado retalhista de acesso de elevada qualidade em local fixo de alto 

débito (> 24 Mbps), independente da tecnologia, simetria e contenção (até 

1:20) – Mercado retalhista de acesso de elevada qualidade de alto débito.  

 

A APAX toma boa nota da análise efetuada pela ANACOM a respeito das relações de 

substituibilidade de ofertas suportadas nas diferentes redes.  

 

A.2 Mercado geográfico do acesso de elevada qualidade 

 

Na sua análise da dimensão geográfica do mercado retalhista do acesso de elevada 

qualidade, a ANACOM começa por fazer notar que as redes de acesso em fibra e em 

cabo dos operadores alternativos (sendo que alguns também usam a OLL) 

desenvolveram-se significativamente desde a última análise de mercado.  

 

À semelhança do sucedido em 2010, considera-se no SPD que existem condições 

concorrenciais diversas em diferentes áreas geográficas, que justificam a definição 

de mercados geográficos distintos a nível infranacional com repercussões nas 

obrigações impostas a nível grossista. 

 

Assim, tal como já tinha defendido do projeto de análise dos mercados 3a e 3b, 

entende a ANACOM que a área de central da MEO não deverá continuar a ser a 

unidade geográfica mais adequada para a definição dos mercados geográficos de 

acesso de elevada qualidade, uma vez que não há uma correspondência direta 

entre a informação dos operadores alternativos (cujas estruturas de rede não 

seguem a área de central da MEO) e a das áreas de central da MEO. 

 

Nesse sentido, considera-se no SPD que a freguesia é a unidade geográfica mais 

adequada para a definição dos mercados geográficos, nomeadamente a nível 

retalhista. 

 

Para caraterizar uma unidade geográfica relevante em termos concorrenciais (Área 

C ou Área NC), a ANACOM definiu um critério multidimensional que engloba o 

número de redes alternativas, o número de OPS efetivamente presentes (i.e. com 

acessos comercializados) e a quota de mercado da MEO.  

 

Nos termos do SPD, uma unidade geográfica será considerada Área C quando: 

 

1) Existam, pelo menos, duas redes de dois OPS (critério número de redes 

alternativas);  

2) Existam, pelo menos, dois OPS com acessos instalados/fornecidos (critério 

número de OPS efetivamente presentes); e  

3) A quota de mercado da MEO seja inferior a 50 por cento.  
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Tomando em consideração o critério referido acima, a ANACOM entende que para 

cada mercado retalhista de produto (classe de débito) existem duas áreas 

geográficas com condições concorrenciais distintas: 

 

 Áreas C - Baixo débito (débitos até 24 Mbps): freguesias onde se 

cumpre o critério multidimensional (a quota média da MEO é de 42,4 

por cento); 

 Áreas NC – Baixo débito: restantes freguesias, onde o critério não é 

cumprido (a quota média da MEO é de 72,5 por cento);  

 Áreas C – Alto débito (débitos superiores a 24 Mbps): freguesias on-

de se cumpre o critério multidimensional (a quota média da MEO é de 

42,2 por cento); e  

 Áreas NC – Alto débito: restantes freguesias, onde o critério não é 

cumprido (a quota média da MEO é de 72,1 por cento).  

 

No entender da APAX, a proposta da ANACOM quanto à delimitação do mercado 

geográfico não pode aceitar-se dado que não reflete, de forma minimamente 

realista, o funcionamento do mercado. 

 

Senão vejamos.  

 

Como a ANACOM bem nota no SPD, em sede de definição do mercado relevante de 

produto, “os clientes empresariais de maior dimensão necessitam, normalmente, de 

serviços (à medida) mais avançados e fiáveis para ligar as suas unidades de 

negócios e (múltiplos) locais e permitir a comunicação interna entre os mesmos 

sem interrupção.”  

 

É o que sucede, a título de exemplo, com as instituições bancárias, que têm balcões 

espalhados por todo o país, ou com a rede do Ministério da Educação ou da Saúde, 

que liga escolas e unidades de saúde ao longo do território nacional, assim como 

com postos de combustíveis, caixas multibanco, companhias de seguros, entre 

muitos outros.  

 

Observa-se igualmente no SPD que “os clientes típicos que exigem produtos de 

elevada qualidade, como grandes empresas com múltiplos locais, preferem adquirir 

os diferentes serviços a partir de um único fornecedor”.  

 

Ora, o que a ANACOM faz no SPD é descrever um mercado com dimensão 

geográfica claramente nacional, dado que, como bem reconhece, uma parte muito 

relevante da procura só está interessada em contratar um operador que tenha uma 

oferta nacional (ou pelo menos com presença em determinados pontos ao longo do 

território nacional), com capacidade para oferecer o serviço nas várias localizações 

onde está presente. 
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Note-se que é o comportamento da procura que exerce maior influência na forma 

como deve ocorrer a delimitação do mercado relevante. A circunstância de 

existirem diversas infraestruturas em determinadas freguesias do país e de noutras 

existir apenas a da MEO, não significa necessariamente que o mercado nacional das 

comunicações eletrónicas de elevada qualidade seja heterogéneo ao longo do 

território nacional, mas apenas que a MEO é a única entidade com capacidade para 

satisfazer a procura com rede própria (ou, em zonas limitadas, com recurso às 

redes rurais da DSTelecom e Fibroglobal) em todo o território nacional.  

 

De facto, ainda que a delimitação geográfica infranacional possa, em teoria e em 

abstrato, ser defensável no mercado do grande consumo, onde os clientes são de 

natureza residencial e adquirem o serviço para um único local, no mercado das 

comunicações eletrónicas de elevada qualidade, que tem como caraterística 

diferenciadora as múltiplas localizações de uma grande parte da procura - que 

adquire o serviço num único momento a um único fornecedor para todo o território 

nacional -, não faz qualquer sentido uma delimitação infranacional do mercado. 

 

O SPD acaba aliás por reconhecer isso, embora retire conclusões opostas. Na 

realidade, no parágrafo 2.127, é dito que “[o] mercado de retalho para empresas 

apresenta, de facto, condições consideravelmente divergentes a nível nacional, já 

que os operadores alternativos não possuem rede em grande parte do território 

nacional – em grande parte das Áreas NC –, não podendo por isso proporcionar 

(pelo menos através de fornecimento interno), por exemplo, um serviço 

integrado a uma grande empresa que possua múltiplos locais, quando 

alguns se encontram fora dos principais centros urbanos, a não ser com 

uma solução temporária (de contingência) e/ou com custos muito 

elevados” (nosso ênfase). 

 

Ou seja, embora reconheça que a inexistência de uma oferta regulada em todo o 

território nacional obrigará os operadores alternativos, sem infraestrutura nacional, 

a soluções temporárias (de contingência) e com custos muito elevados – o que se 

traduz numa séria desvantagem competitiva -, a ANACOM prepara-se, 

aparentemente, para permitir a consagração de tal situação, ao considerar 

existirem mercados infranacionais.  

 

Além do exposto, e sem prejuízo de se considerar, como se demonstrou, que a 

procura claramente impede que se considere uma segmentação geográfica do 

mercado, há um outro aspeto que não pode passar sem comentário e que se refere 

a um dos aspetos do critério multidimensional: o limiar dos 50% de quota de 

mercado, abaixo do qual a ANACOM descarta a existência de PMS. 
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Recorde-se que o conceito de PMS equivale à noção de posição dominante do 

direito da concorrência, que os tribunais europeus definiram como uma “posição de 

poder económico detida por uma empresa que lhe permite afastar a manutenção de 

uma concorrência efetiva no mercado em causa e lhe possibilita comportar-se, em 

medida apreciável, de modo independente em relação aos seus concorrentes, aos 

seus clientes e, finalmente, aos consumidores”7.   

 

A definição jurisprudencial de empresa dominante refere-se à ideia de 

independência que é o elemento central do conceito. A independência traduz o grau 

de pressão competitiva a que uma empresa dominante se encontra sujeita. Uma 

empresa em posição dominante não enfrenta uma pressão concorrencial 

suficientemente eficaz e, nessa medida, goza de um poder de mercado considerável 

e duradouro. Assim, as suas decisões são em grande medida insensíveis às ações e 

reações dos concorrentes, dos clientes e mesmo dos consumidores
8
. 

 

A jurisprudência europeia tem olhado para as quotas de mercado das empresas 

como um dos mais relevantes indicadores de posição dominante. Em Hoffman-La 

Roche, o Tribunal de Justiça (“TJ”) observou que embora a importância das quotas 

de mercado possa variar de um mercado para o outro, pode entender-se que 

“quotas de mercado muito elevadas são, em si mesmas, e exceto em circunstâncias 

excecionais”, prova da existência de uma posição dominante. Em AKZO, o TJ 

esclareceu que quotas superiores a 50% são quotas muitos elevadas, para os 

efeitos da presunção estabelecida em Hoffman-La Roche. Todavia, em momento 

algum, o TJ descartou a possibilidade de quotas de mercado inferiores a 50% 

representassem também um indicador de posição dominante. O que resulta da 

jurisprudência é que acima de 50% só em circunstâncias excecionais não existirá 

uma posição dominante, e que abaixo desse limiar, mas acima dos 40%, continuam 

a existir muitos casos de posição dominante, mas não há já a tal presunção. Diga-

se aliás que no próprio processo Hoffman-La Roche, o TJ considerou que a quota de 

47% no mercado da vitamina A indiciava a detenção de uma posição dominante, 

algo igualmente corroborado por outros indicadores. Outros casos em que 

empresas com quotas inferiores a 50% foram vistas como detentoras de posição 

dominante abundam na jurisprudência dos Tribunais da União Europeia, como por 

exemplo a British Airways, considerada detentora de posição dominante com uma 

quota de mercado de 39,7% (e que vinha a decrescer), tendo o seu concorrente 

mais próximo uma quota de mercado de apenas 5,5%9. Vejam-se, ainda, a título 

de exemplo, a Carrefour, dominante no mercado de fornecimento francês com uma 

                                                 
7 Acórdão do Tribunal de Justiça, de 14.02.1978, no Processo 27/76 –United Brands c. Comissão, para. 

77. 
8 Orientação sobre o artigo 102º TFUE, para 10. 
9 Decisão da Comissão Europeia no Processo IV/D-2/34.780 Virgin/British Airways, confirmada pelo 

Tribunal de Primeira Instância, no Processo T-219/99 - British Airways c. Comissão, e pelo TJ, no 

Processo C-95/04 - British Airways c Comissão. 
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quota de mercado de 25%-26%10, a ABG (e cada companhia petrolífera) detentora 

de uma quota de mercado de 26%11 no mercado das gasolinas para automóveis, a 

Coca-Cola com uma quota de mercado de 40% no mercado do engarrafamento 

para o fornecimento de refrigerantes gaseificados12, a Rewe com uma quota no 

mercado de retalho alimentar austríaco entre os 25% e os 40%13, e a United 

Brands com uma quota entre 40 e 45%14 no mercado das bananas.  

 

Constata-se assim que, ao arrepio da prática das instituições europeias, a ANACOM 

permite-se descartar preocupações relacionadas com a existência de uma posição 

dominante abaixo dos 50% o que se revela, na opinião da APAX, de todo 

inaceitável.  

 

Assinale-se também que, além de outros fatores, a ANACOM não tem por exemplo 

em linha de conta a quota de mercado dos restantes concorrentes da MEO ou as 

flutuações da posição dos operadores ao longo do tempo.  

 

Ora, como é amplamente reconhecido pela prática das instituições europeias, as 

quotas de mercado dos rivais são igualmente relevantes para aferir se estes 

exercem uma pressão competitiva relevante sobre o operador potencialmente 

dominante ou não. É naturalmente diferente deter 45% de quota de mercado e o 

rival mais próximo deter 40% ou, ao invés, ter posições mais modestas.  

 

Se uma empresa detém persistentemente uma quota de mercado elevada em 

comparação com os seus concorrentes, este dado é um indicador de posição 

dominante. Se as quotas num dado mercado flutuam significativamente ao longo 

do tempo devido à rivalidade entre as empresas, isso sugere que o mercado é 

concorrencial. 

 

Considera a APAX que, ao definir um critério que olha unicamente para quotas de 

mercado acima dos 50% sem olhar a outros fatores como as quotas dos rivais, a 

ANACOM está erradamente a considerar concorrenciais um número elevado de 

freguesias cuja estrutura de mercado não apresenta uma dinâmica que indicie um 

funcionamento normal da concorrência, dado que o segundo maior operador é 

bastante menor do que a MEO e as quotas de mercado se encontram estáveis, sem 

flutuações significativas, há bastante tempo. 

 

                                                 
10 Decisão 1999/C359/10 Carrefour/Promodes.  
11 Decisão da Comissão 77/327/CEE, de 19 de abril de 1977, no Processo IV/28.841 - ABG/Oil 

companies. 
12 Decisão 2005/670/CE Coca-Cola [2005] JO L 253/21. 
13 Decisão da Comissão 1999/674/CE, de 3.02.1999, no Processo IV/M.1221 - Rewe/Meinl. 
14 Acórdão do Tribunal de Justiça, no Processo 27/76 - United Brands Company e United Brands 

Continental BV c. Comissão. 
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Em suma, a APAX considera que, atentas as caraterísticas e o comportamento da 

procura neste mercado, é manifesto que a sua dimensão geográfica é nacional, 

devendo a ANACOM reponderar a sua análise de forma a refletir na mesma as 

observações apresentadas. 

 

Sem conceder, analisando o critério multidimensional concebido pela ANACOM para 

classificar determinadas freguesias como concorrenciais e outras como não 

concorrenciais, considera a APAX não ser adequada a utilização de um critério que 

descarta preocupações de domínio de mercado abaixo dos 50% de quota, quando 

tal é claramente contrário à jurisprudência europeia. 

 

A.3 Análise concorrencial: Da existência de uma posição dominante 

individual nas áreas NC  

 

A ANACOM começa por referir que a caraterização concorrencial no retalho, ainda 

que deva ser rigorosa, não necessita de seguir os mesmos passos de uma análise 

de PMS aprofundada, a qual será realizada de modo detalhado e rigoroso ao nível 

dos mercados grossistas.  

 

Conclui-se no SPD que não se justifica impor regulação grossista ex-ante nos 

mercados de acesso de elevada qualidade nas Áreas C. 

 

Pelo contrário, entende a ANACOM que se justifica a regulação grossista ex-ante do 

mercado de acesso de elevada qualidade apenas nas Áreas NC, uma vez que o 

mercado retalhista nas Áreas NC se carateriza por uma ausência de concorrência 

efetiva, especialmente onde apenas existe uma única rede fixa (da MEO) capaz de 

oferecer estes acessos em todo o país, ou, existindo outra, não tem abrangência 

suficiente, e/ou o respetivo operador não consegue adquirir um número tal de 

clientes que permita afirmar-se que se está perante uma área onde existe (ou 

existirá no horizonte temporal desta análise de mercado) concorrência efetiva.  

 

Em coerência com o que antes se assinalou, considera a APAX que o mercado 

relevante tem um âmbito geográfico nacional e não infranacional, pelo que 

naturalmente não se revê em análises concorrenciais de mercados ao nível da 

freguesia. 

 

A nível nacional, a APAX considera existir um claro poder de mercado substantivo 

por parte da MEO, que resulta fortemente indiciada pela sua quota de mercado 

nacional de 63,8% (calculada com base nos dados constantes da tabela 4 do SPD), 

e sobretudo por ser o único operador com infraestrutura própria em todas as 

freguesias do território nacional, o que lhe confere uma incontornável vantagem 

competitiva face aos operadores alternativos. 
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Sem prejuízo, num cenário de segmentação geográfica do mercado – de que, como 

se assinalou, se discorda – a APAX considera ser indiscutível a posição dominante 

do Grupo MEO nas áreas ditas NC, mas que o critério multidimensional desrespeita 

a prática das instituições europeias quanto ao conceito de posição dominante que 

identifica preocupações a partir dos 40% de quota de mercado.  

 

 

MERCADO DE ACESSO GROSSISTA DE ELEVADA QUALIDADE  

 

B.1 Mercado de Produto 

 

A ANACOM entende que a procura de serviços grossistas resulta não só da procura 

dos serviços (de elevada qualidade) de retalho (i.e. oferecidos aos utilizadores 

finais), como também da procura dos operadores para utilização própria, pelo que a 

definição do mercado de produto grossista não segue estritamente a do mercado 

retalhista definido no capítulo anterior, desde logo porque há que considerar, entre 

outros, os segmentos de trânsito de circuitos alugados.  

 

No SPD conclui-se que o mercado grossista de produto se carateriza por incluir 

todos os acessos de elevada qualidade, diferindo no tocante ao débito (e 

infraestrutura de suporte), o que justifica a definição de dois mercados de produto: 

  

(i) Mercado grossista de acesso de elevada qualidade em local fixo de 

baixo débito (≤ 24 Mbps), independente da tecnologia, simetria e 

contenção (até 1:20); e 

(ii) Mercado grossista de acesso de elevada qualidade em local fixo de 

alto débito (> 24 Mbps), independente da tecnologia, simetria e con-

tenção (até 1:20).  

 

Por sua vez, entende-se que existe apenas um único mercado de produto de 

segmentos de trânsito de circuitos alugados que abrange todas as capacidades. Na 

análise de mercado do SPD, incluem-se não apenas os circuitos alugados 

tradicionais (nas suas componentes de segmentos terminais e segmentos de 

trânsito), incluindo os circuitos Ethernet, mas também outros acessos de elevada 

qualidade que sejam suficientemente substitutos dos primeiros.  

 

A APAX toma boa nota das conclusões da ANACOM quanto à definição do mercado 

de produto dos mercados grossistas de elevada qualidade. 
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B.2 Mercado Geográfico   

 

Acessos de elevada qualidade 

 

A ANACOM começa por referir que a definição do mercado geográfico grossista não 

coincide totalmente com a do mercado retalhista de acesso de elevada qualidade 

conexo, já que a procura de serviços grossistas resulta não só da procura dos 

serviços (de elevada qualidade) de retalho oferecidos aos utilizadores finais, como 

também da procura dos operadores para utilização própria.  

 

O SPD considera que a definição do mercado geográfico grossista não deve seguir 

estritamente a do mercado retalhista, devendo ser agregados os acessos grossistas 

fornecidos a operadores e o fornecimento interno (grossista) para suporte à 

revenda de acessos de elevada qualidade no retalho.  

 

Contudo, sublinha a ANACOM que a consideração dos acessos fornecidos a terceiros 

não altera a definição da unidade geográfica e o critério multidimensional, 

mantendo-se, assim, válidos todos os pressupostos assumidos para o mercado 

retalhista: 

 

(i) a unidade geográfica é a freguesia; 

(ii) critério multidimensional, que engloba cumulativamente, para além do 

número de redes alternativas – no mínimo duas –, o número de OPS efe-

tivamente presentes – no mínimo dois –, e a quota de mercado da MEO 

para identificar uma unidade geográfica relevante em termos concorren-

ciais (Área C) – inferior a 50 por cento. 

 

Com base nestes critérios, a ANACOM conclui pois que, para cada mercado 

grossista de produto (classe de débito), existem duas áreas geográficas com 

condições concorrenciais distintas:  

 

– Áreas C – Baixo débito (até 24 Mbps): 48 freguesias onde o critério multidimensi-

onal é cumprido (quota média da MEO de 43,0 por cento); e  

– Áreas NC – Baixo débito: restantes 3.044 freguesias (quota média da MEO de 

73,9 por cento);  

– Áreas C – Alto débito (superior a 24 Mbps): 64 freguesias onde o critério 

multidimensional é cumprido (quota média da MEO de 40,3 por cento); e  

– Áreas NC – Alto débito: restantes 3.028 freguesias (quota média da MEO de 72,0 

por cento).  

 

A APAX tem as maiores reservas relativamente à análise desenvolvida pela 

ANACOM a este respeito, considerando não traduzir a realidade do mercado, uma 
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vez que, pelas razões expostas a propósito do mercado retalhista, não existem, no 

seu entendimento, razões para o segmentar geograficamente entre áreas C e NC. 

 

De facto, não só tudo indica que a dimensão geográfica do mercado é nacional 

como o critério concebido pela ANACOM para descartar preocupações quanto à 

existência de uma posição dominante tem sérias consequências ao nível do número 

de freguesias consideradas supostamente concorrenciais e não concorrenciais. 

 

De facto, bastava que a ANACOM tivesse considerado, na sua análise, a quota de 

mercado da MEO inferior a 50% - recorde-se que para as instituições europeias, a 

partir dos 40% colocam-se preocupações quanto à existência de posição dominante 

-, para que o número de freguesias incluídas em Áreas ditas C se reduzisse para 

cerca de um terço ou metade: apenas 15 Áreas C de baixo débito e apenas 31 

Áreas C de alto débito, conforme se pode constatar nas Figuras 14 e 15, 

respetivamente, do SPD a que ora se responde. 

 

Por outro lado, de acordo com a Tabela 9 do SPD, a quota de mercado da MEO no 

mercado de acesso de elevada qualidade nas áreas C é de 40,3% no alto débito, 

sendo a quota de mercado do segundo concorrente de apenas 18,4%, o que 

demonstra uma significativa discrepância nas quotas de mercado da MEO e dos 

restantes operadores. 

 

No baixo débito, a proximidade das quotas de mercado da MEO (43,0%) e do 

segundo operador (34,7%) explica-se pela existência de regulação, concretamente 

no OLL, o que concorre para sustentar a sua indispensabilidade. 

 

Acresce que não existem ofertas de referência grossistas para além das impostas à 

MEO, pelo que, mesmo em áreas onde possam existir outras redes de fibra ótica 

para além da da MEO, não é seguro que um operador que não tenha aí rede 

própria, consiga adquirir acessos grossistas junto das redes alternativas. Fica, 

assim, limitado ao desenvolvimento de rede com meios próprios, o que estará 

sujeito a prazos de implementação longos e custos elevados, inviabilizando, em 

muitos casos, a sua capacidade de resposta ao mercado pelo prazo e/ou pelo custo. 

 

A desregulação das Áreas C levará, por outro lado, à eliminação, nestas áreas, de 

uma escada de investimento com produtos grossistas adequados a cada um dos 

seus níveis, pondo em causa a contestabilidade do mercado e oferta de soluções 

competitivas e eficientes. 

 

Segmentos de trânsito de circuitos alugados 

 

A ANACOM entende que objetivamente continuam a existir diferenças substanciais 

na cobertura de rede e na dinâmica concorrencial:  
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- Nas rotas onde os operadores alternativos – e ativos no mercado – possuem 

infraestrutura e rede de transporte própria(s) em fibra; e  

- Nas rotas onde estas infraestruturas próprias são relativamente escassas, i.e., na 

maioria das rotas (segmentos de trânsito) entre áreas mais remotas e/ou de baixa 

densidade populacional e empresarial.  

 

De acordo com o SPD, nas Rotas C existem operadores que recorrem essencial-

mente a infraestrutura própria, tanto para o fornecimento interno como para o 

fornecimento a terceiros, em concorrência com a MEO – veja-se, por exemplo, o 

caso do número de redes na Grande Lisboa.  

 

Pelo contrário, nas Rotas NC, a MEO continua a ser, na maioria dos casos, o único 

detentor de infraestrutura própria.  

 

Nesse sentido, a ANACOM define como mercados geográficos de segmentos de 

trânsito de circuitos alugados: 

  

 Rotas C: Rotas entre centrais locais da MEO nas quais existem pelo menos 

dois operadores alternativos com pontos de presença na área de central 

(coinstalados ou na área coberta pela central), e constituídas pelas ligações 

entre 404 centrais da MEO; e 

 Rotas NC: restantes rotas, incluindo-se neste conjunto todas as rotas em 

que pelo menos uma das centrais locais que constitui o ponto extremo não 

pertença ao conjunto das 404 centrais supra referidas.  

 

A APAX toma boa nota da definição geográfica do mercado grossista de segmentos 

de trânsito de circuitos alugados tal como resulta do SPD. 

 

Circuitos CAM e inter-ilhas e os circuitos para acesso a cabos submarinos 

internacionais 

 

O SPD trata a definição geográfica dos circuitos CAM e inter-ilhas e os circuitos para 

acesso a cabos submarinos internacionais em separado, tendo considerado a 

ANACOM um único mercado geográfico dos circuitos CAM e inter-ilhas, que engloba 

os circuitos CAM, os circuitos inter-ilhas no cabo da MEO e os circuitos inter-ilhas no 

anel da Fibroglobal (ambos na RAA), e os circuitos Madeira-Porto Santo (RAM).  

 

São três os mercados geográficos de circuitos para acesso a cabos submarinos 

internacionais definidos pela ANACOM como as ligações que terminam em cada 

uma das ECS:  
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 Mercado dos circuitos para acesso a cabos submarinos internacionais que 

amarram na ECS da MEO em Carcavelos;  

 Mercado dos circuitos para acesso a cabos submarinos internacionais que 

amarram na ECS da MEO em Sesimbra; e 

 Mercado dos circuitos para acesso a cabos submarinos internacionais que 

amarram na ECS da TATA no Seixal.  

 

Nos termos do SPD a que ora se responde, os mercados grossistas suscetíveis de 

regulação ex-ante são os seguintes:  

- Mercado de acessos de elevada qualidade nas Áreas NC - Baixo débito;  

- Mercado de acessos de elevada qualidade nas Áreas NC – Alto débito;  

- Mercados de segmentos de trânsito de circuitos alugados nas Rotas NC; 

- Mercado dos circuitos CAM e inter-ilhas; e  

- Mercados dos circuitos para acesso a cabos submarinos internacionais que 

amarram na ECS da MEO em Carcavelos e em Sesimbra.  

 

Pelo contrário, o mercado grossista de acessos de elevada qualidade nas Áreas C - 

Baixo débito, o mercado grossita de acessos de elevada qualidade nas Áreas C – 

Alto débito, o mercado grossista dos segmentos de trânsito de circuitos alugados 

nas Rotas C e o mercado grossista dos circuitos para acesso a cabos submarinos 

internacionais que amarram na ECS da TATA no Seixal, não são considerados 

mercados relevantes suscetíveis de regulação ex-ante. 

  
A APAX tem as maiores reservas relativamente à análise desenvolvida pela 

ANACOM a este respeito, considerando não traduzir a realidade do mercado, uma 

vez que, pelas razões expostas a propósito do mercado retalhista, não existem, no 

seu entendimento, razões para segmentar geograficamente os mercados de acesso 

de elevada qualidade por áreas C e NC. 

 

B.3 Avaliação de PMS  

 

Mercado grossista de acesso de elevada qualidade nas Áreas NC (alto e 

baixo débito)  

 

Segundo o SPD, os OPS continuam largamente dependentes da oferta da MEO na 

generalidade das freguesias do território nacional (nas Áreas NC), dado que as suas 

infraestruturas de rede de acesso têm ainda coberturas limitadas a um conjunto 

relativamente reduzido de freguesias (principalmente nas Áreas C).  

 

Sublinha pois o SPD que tendo em conta as quotas de mercado, é evidente a 

amplitude da posição dominante da MEO nos mercados de acesso de elevada 

qualidade nas Áreas NC (alto e baixo débito), muito superiores ao limiar de 50%. 
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Como tem vindo a ser observado, o Grupo APAX considera que o SPD em consulta 

procede a uma incorreta delimitação do mercado geográfico que, pelas razões 

supra expostas, é nacional.   

 

Sendo essa a principal objeção que o Grupo APAX tem ao documento, naturalmente 

que tudo o que são conclusões que se afastam de tal entendimento, em particular, 

a identificação de mercados infranacionais considerados concorrenciais (Áreas C) 

merecem a total oposição do Grupo APAX.  

 

Sem prejuízo, num cenário de segmentação geográfica do mercado – de que, como 

se assinalou, se discorda – a APAX considera ser indiscutível a posição dominante 

do Grupo MEO nas áreas ditas NC, mas que o critério multidimensional desrespeita 

a prática das instituições europeias quanto ao conceito de posição dominante que 

identifica preocupações a partir dos 40% de quota de mercado. 

 

Se tivesse sido este o limiar adotado, pelo menos mais 33 freguesias, quer no 

mercado do baixo débito, quer no mercado do alto débito, teriam sido consideradas 

áreas NC, conforme se pode constatar pela observação das Figuras 14 e 15 do SPD. 

Isto reduziria a 15 e 31 o número de freguesias consideradas Áreas C, no baixo e 

no alto débito, respetivamente.  

 

Mercados grossistas de segmentos de trânsito 

 

Na anterior análise de mercado, o mercado das Rotas NC foi considerado não 

concorrencial e foram impostas obrigações ex-ante ao operador dominante.  

 

Do mesmo modo, a ANACOM entende que, no redefinido mercado das Rotas NC, se 

mantêm as mesmas caraterísticas e barreiras já detetadas anteriormente:  

- Inexistente ou reduzida infraestrutura em fibra ótica (escura) e rede de transporte 

alternativa e disponível na maioria das rotas ;  

- Manutenção do reduzido número de centrais com operadores; e 

- Inexistência de ofertas grossistas abrangentes e alternativas às da MEO.  

 

Não havendo, na grande maioria destas rotas, acesso a infraestrutura alternativa 

de fibra, quer própria, quer de outras entidades, os operadores alternativos não 

conseguem estender, de uma forma economicamente viável, a sua rede de 

transporte, continuando a ser, na prática, muito difícil replicar a infraestrutura física 

do operador histórico nas Rotas NC e, deste modo, mantêm-se os obstáculos 

intransponíveis à entrada neste mercado, pelo que o mercado das Rotas NC deve-

se manter suscetível de regulação ex-ante.  
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Mercado dos circuitos CAM e inter-ilhas 

 

Este é um segmento de mercado em que existe um monopólio natural: a 

infraestrutura de suporte a qualquer serviço de comunicações eletrónicas entre o 

continente e as ilhas (e entre estas) não tem, à partida, condições de ser replicada 

por iniciativa privada, pelo menos até à próxima análise de mercados, sendo estas 

ligações (segmentos de trânsito grossistas) suscetíveis de regulação ex-ante.  

 

Mercados dos circuitos para acesso a cabos submarinos internacionais 

 

O SPD conclui que não existem barreiras permanentes à entrada e à expansão, 

quer de natureza estrutural ou jurídica, no mercado dos circuitos para acesso a 

cabos submarinos internacionais que amarram na ECS da TATA (Seixal). 

 

Mercados das Rotas NC, dos circuitos CAM e inter-ilhas e dos circuitos para 

acesso a cabos submarinos internacionais amarrados nas ECS da MEO  

 

A MEO mantém-se, na maior parte dos casos, como o único fornecedor grossista de 

segmentos de trânsito nas Rotas NC e nos circuitos CAM e inter-ilhas, através das 

suas ofertas reguladas de circuitos alugados – ORCA e ORCE.  

 

Em suma, conclui o SPD que a MEO detém uma posição de evidente domínio nos 

mercados grossistas (i) de acesso de elevada qualidade nas Áreas NC, no baixo e 

no alto débito, e (ii) de segmentos de trânsito de circuitos alugados nas Rotas NC, 

detendo este operador uma quota de mercado muito superior a 50%, perto ou 

mesmo igual a 100% (no caso dos circuitos para acesso a cabos submarinos 

internacionais e dos circuitos CAM e inter-ilhas, neste caso exceto no anel 

ocidental), não havendo qualquer situação considerada excecional que, quanto a 

este critério, justifique a não identificação de PMS por parte da MEO nos mercados 

em análise  

 
  

B.4  Imposição de obrigações 

 
Tendo presente o que precede, o Grupo APAX tem, relativamente à análise de 

medidas a impor, alterar ou suprimir à MEO, os seguintes comentários: 

 

a. Supressão de obrigações no mercado grossista dos segmentos de 

trânsito nas Rotas C  

 

Para as novas rotas incluídas nas Rotas C, a ANACOM mantém o entendimento de 

que o período transitório de seis meses é adequado e proporcional, atendendo, por 

um lado, a que já existe uma oferta comercial por parte da MEO que pode ser 
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estendida a estas rotas e que, por outro lado, se incluem agora algumas áreas de 

central onde não existem operadores coinstalados mas sim PoP de operadores 

situados na sua proximidade, o que pode de alguma forma acrescentar alguma 

complexidade aos operadores alternativos (não devendo ser o período muito curto).  

 
O Grupo APAX toma nota da posição da ANACOM, à qual não tem comentários de 

maior. 

 

b. Supressão de obrigações nos mercados grossistas de acesso de 

elevada qualidade nas Áreas C (baixo e alto débito) 

 

Entende-se no SPD que todas as obrigações ex-ante anteriormente impostas à MEO 

nos mercados de segmentos terminais (de circuitos alugados) nas Áreas C (baixo e 

alto débito), ou seja, as obrigações regulamentares de acesso, transparência, não 

discriminação, separação de contas, controlo de custos e reporte financeiro, são 

suprimidas após um período transitório de 12 meses.  

 

O Grupo APAX opõe-se frontalmente a esta medida e considera incompreensível 

que a ANACOM a pondere, quando reconhece expressamente no SPD que os 

operadores alternativos, como as participadas do Grupo APAX, ao não terem 

infraestrutura própria em todo o território nacional, terão necessariamente que 

recorrer a soluções temporárias (de contingência) e/ou com custos muito elevados. 

 

Reitera, pois, o Grupo APAX, que a existência de uma oferta regulada de acesso à 

rede de fibra ótica da MEO com âmbito nacional, bem como a manutenção, em 

termos de circuitos de acesso, das ofertas ORCA nos baixos débitos e ORCE com 

abrangência nacional, é indispensável à criação de condições de contestabilidade do 

mercado, devendo ser ponderadas pela ANACOM, sob pena de ficar seriamente 

prejudicado o funcionamento do mercado. 

  

c. Imposição de obrigações específicas 

 

i.  Acesso 

 

Nos termos do SPD, face ao alargamento do âmbito do mercado de produto, 

considera-se adequado e apropriado que a atual oferta regulada da MEO seja 

alargada por forma a disponibilizar também conectividade Ethernet ao nível 2 do 

modelo OSI com contenção limitada e com débito simétrico ou assimétrico 

(incluindo designadamente acessos a 10 Mbps, 100 Mbps e 1 Gbps). 
 

Assim, a ANACOM deve manter o âmbito da oferta grossista regulada de segmentos 

terminais e segmentos de trânsito de circuitos alugados (ORCA e ORCE), com a 

salvaguarda acima referida, e alargar a oferta de acesso regulado pela MEO 
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(detentora de PMS) aos acessos de elevada qualidade, com e sem contenção e 

débito simétrico e assimétrico, Ethernet.  

 

Contudo, dada a manifesta ausência de procura de circuitos tradicionais com débito 

superior a 2 Mbps por parte dos OPS, entende-se não ser necessária a sua 

regulação no âmbito da ORCA, i.e. para segmentos terminais de alto débito ou 

segmentos de trânsito nas Rotas NC com débito superior a 2 Mbps.  

 

Considera, ainda, a ANACOM que a MEO deverá garantir a expansão de capacidade 

em circuitos CAM e inter-ilhas (exceto no anel ocidental na RAA), incluindo-se 

também capacidade até 10 Gbps (circuitos Ethernet CAM e circuitos para acesso a 

cabos submarinos internacionais), devendo as condições estar incluídas na ORCE. 

 

De acordo com o SPD, deverá manter-se a obrigação de a MEO fornecer backhaul a 

operadores que tenham capacidade nos cabos submarinos ou a terceiros que 

pretendam fornecer backhaul a operadores com capacidade no cabo submarino em 

condições reguladas, em capacidades superiores as atualmente fornecidas, devendo 

ser fornecidos, ao abrigo da ORCE, circuitos com capacidades de pelo menos até 10 

Gbps para ligação de capacidade nos cabos submarinos internacionais. 

Relativamente a ORCA, deverão ser considerados os pedidos razoáveis de acesso a 

circuitos de backhaul com capacidade superior a 155 Mbps. 

 

A MEO deverá disponibilizar a coinstalação nas centrais locais da MEO e nas suas 

ECS (unicamente os operadores pertencentes a um consórcio ou os operadores que 

tiverem contratos celebrados com membros do consórcio, por exemplo através de 

um contrato de agenciamento, e apenas para cabos submarinos cujos C&MA não 

excluam tal possibilidade). 

 

A MEO deverá, também, assegurar a interligação entre operadores coinstalados nas 

centrais locais da MEO (exceto nas ECS).  

 

Ora, apesar de concordar genericamente com estas obrigações, sem prejuízo do 

que anteriormente foi dito sobre se dever manter a abrangência nacional do 

mercado no acesso, o Grupo APAX entende que, no que diz respeito à coinstalação 

nas ECS, a ANACOM devia impor que a MEO disponibilizasse uma oferta de 

referência, onde seriam definidas as condições para essa coinstalação. 

 

[IIC]  

 

 

 

[FIC]. 
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ii. Não discriminação 

 

Considera a ANACOM que se mantém necessária a inclusão dos SLA nas ofertas de 

referência, sendo que em todos os aspetos aos quais se apliquem níveis de serviço, 

devem continuar a ser definidas compensações adequadas e proporcionais por 

incumprimento desses mesmos níveis por parte da MEO. 

 

A APAX concorda com a proposta de manutenção da obrigação de não 

discriminação decorrente do SPD a que ora se responde. 

 

iii. Transparência 

 

O SPD entende que o princípio da transparência pode ser assegurado através da 

obrigação de publicar e manter atualizada a oferta grossista regulada (até ao 

momento, a ORCA e a ORCE e, após a decisão final da presente análise, da nova 

oferta de acessos de elevada qualidade Ethernet), para reforçar a previsibilidade 

das condições nela especificadas, as quais devem conter a descrição das ofertas 

relevantes desagregadas em várias componentes de acordo com as necessidades 

do mercado, bem como dos termos e condições associados.  

 

A APAX concorda com a proposta de imposição da obrigação de transparência 

decorrente do SPD a que ora se responde. 

 

iv. Controlo de preços e contabilização de custos 

 

Os preços grossistas do acesso de elevada qualidade nas Áreas NC (com exceção 

dos acessos nas Áreas ANC) e de segmentos de trânsito de circuitos alugados nas 

Rotas NC e dos circuitos CAM e inter-ilhas devem ser orientados para os custos.  

 

Conforme especificado pela ANACOM no SPD a que ora se responde, a ORCE deverá 

definir os preços dos circuitos Ethernet CAM e inter-ilhas não securizados e dos 

circuitos para acesso a cabos submarinos internacionais. 

 

Pelo contrário, no caso dos acessos de elevada qualidade nas Áreas ANC, não é 

imposta a obrigação de preços orientados aos custos.  

 

A APAX não concorda com as conclusões da ANACOM a este respeito, considerando 

imperativo que a ANACOM imponha a obrigação de preços orientados aos custos 

também a acessos de elevada qualidade nas Áreas ANC. 

 

A nível das áreas NC, a APAX não concorda com a sub-segmentação proposta pela 

ANACOM nas áreas ANC (áreas ainda não concorrenciais) onde já existem redes ou 

fornecimento de operadores alternativos, uma vez que a quota de mercado da MEO 
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nestas áreas ANC continua a ser esmagadora (pelo menos 60%, em vez de pelo 

menos 80% das restantes áreas NC). 

 

Por esse motivo, a APAX questiona também a desregulação de preços nas áreas 

ANC. Acrescente-se que a ANACOM não cumpriu os critérios das recomendações da 

CE para desregular os preços nestas áreas. Por outro lado, isto cria potenciais 

problemas de concorrência pois a única forma que haverá de ultrapassar problemas 

de preços excessivos será recorrer à ANACOM em cada situação concreta.  

 


